
 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  ЕАД гр. БУРГАС 
Изпълнителен Директор: +359 56 871 440; факс: +359 56 842 979, e-mail: office@vik-burgas.com 

8000 БУРГАС, кв. „Победа“, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3 

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ОДОБРИЛ: ...................................дата……...... 
на „ВиК“ ЕАД, гр. БУРГАС 
Вх.№ ........................./..................20.......г. ФАКТУРА: ...................................дата……...... 
            

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСЛУГА НА МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

от................................................................................................................................................... 
име, презиме, фамилия / юридическо лице, ЕТ 

представлявано от ...................................................................................................................... 
адрес ............................................................................................................................................ 
БУЛСТАТ.......................................    ЕГН......................................... 
тел. за връзка:......................................  ел.поща: .............................................. 
чрез пълномощник: 
...................................................................................................................................................... 
адрес ........................................................................................................................................... 
тел. за връзка:......................................  ел.поща: .............................................. 
пълномощно №......................./....................на нотариус с рег.№......................на НК и 
район на действие РС ................................... 
Адрес на обекта :...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
Услуги: 
 обследване на водопроводна авария; 
 трасиране на сигнална детекторна лента на новоизграден водопровод; 

* за тази услуга задължително се предоставят план и профили на обекта; 
* детекторната лента трябва да е изведена до кота „терен“ за да може апаратурата да 

осъществи контакт с нея 
 трасиране на съществуващ водопровод; 

* услугата не може да се изпълни ако водопроводът е изграден от полиетилен и няма 
поставена сигнална детекторна лента 

 обследване на новоизградена канализация; 
* за тази услуга задължително се предоставят план и профили на обекта; 
* по преценка на изпълнителя на СМР клиентът следва предварително или по време на 

заснемането да направи профилактика 
 обследване на съществуваща канализация; 
 измерване на дебит и налягане чрез разходомери и дейта логери 
 
Забележка: услугата се заплаща съгласно Ценоразпис на дружеството  
Забележка: При подаване на Заявление за услуга на мобилна лаборатория 
клиентът не трябва да има просрочени задължения към „ВиК“ ЕАД – гр.Бургас. 
Декларирам, че съм съгласен посочените от мен лични данни да бъдат използвани от 
„ВиК“ ЕАД – гр. Бургас. 
Декларирам, че приемам клаузите от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги 
на потребителите от ВиК оператор “Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас. 
Задължения по:  
 
аб.№........................... - ........................... аб.№........................... - ........................... 
аб.№........................... - ........................... аб.№........................... - ........................... 
аб.№........................... - ........................... аб.№........................... - ........................... 
Проверил:.................................................................................................................................... 
Дата: .....................20... г. Подпис:................................. 
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